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Patologijos rezidentūros programos anotacija
1. Programos tikslas: sudaryti sąlygas gydytojui rezidentūroje įgyti gydytojo patologo specialybinę
kvalifikaciją, atitinkančią LR SAM MN 67:1999 “Gydytojas patologas” – teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė dokumento reikalavimus.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės medicinos studijos
ir medicinos internatūra.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių
5. Studijų turinys:
Programa vykdoma šiais ciklais:
5.1. Privalomi
5.1.1. Bendrosios patologijos teoriniai ir praktiniai aspektai (20 kreditų)
5.1.2. Ligos ir sindromai, kai vyrauja kvėpavimo sistemos pažeidimai (12 kreditų)
5.1.3. Ligos ir sindromai, kai vyrauja širdies, kraujagyslių ir jungiamojo audinio pažeidimai
(12 kreditų)
5.1.4. Urogenitalinės sistemos patologija (36 kreditai)
5.1.5. Ligos ir sindromai, kai vyrauja virškinimo ir imuninės sistemos pažeidimai (44 kreditai)
5.1.6. Perinatalinė patologija (8 kreditai)
5.1.7. Ligos ir sindromai, kai vyrauja endokrininių liaukų ir odos pažeidimai (14 kreditų)
5.1.8. Citopatologija (16 kreditų)
5.1.9.Molekulinė patologija (4 kreditai)
5.1.10. Teismo medicinos teoriniai ir praktiniai klausimai ((4 kreditai)
5.1.11. Pasirenkamasis ciklas. (6 kreditai)
5.2. Pasirenkamieji
5.2.1. Centrinės ir periferinės nervų sistemos patologija (6 kreditai)
5.2.2. Progenezės ir kimatogenezės ligos ir sindromai (6 kreditai)
5.2.3. Kaulų ir minkštųjų audinių patologija (6 kreditai)
6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą
profesinės veiklos praktiką Universiteto Patologinės anatomijos klinikoje. Ji organizuojama ciklais
kurių metu rezidentas, padedamas rezidentūros vadovo, įgyja rezidentūros programoje numatytų žinių
ir gebėjimų, lygiagrečiai vyksta ir su praktine dalimi susiję teoriniai užsiėmimai.
7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema): baigiamasis kvalifikacinis egzaminas
Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
Prof. Romualdas Gailys
KARJEROS GALIMYBĖS –
- įsidarbinimo galimybės sveikatos priežiūros įstaigose (pagal įgyjamą profesinę kvalifikaciją);
- dėstyti praktinius ir teorinius dalykus aukštosiose ir kitose mokyklose, studijuoti doktorantūroje ir
etc.
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